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koMMoDoreN HAr orDet

För hundra år sedan när kommodor Arthur Lindroos gav över klubban till 
Karl Alfred Nyberg hade vi klarat första världskriget och lämnat spanska sju-
kan bakom oss. En tid med enorm kreativitet och konstnärlighet inleddes som 
efteråt kom att kallas ”det glada 20-talet”. 

Nu när är världen är uppslukad av coronapandemin kan man läsa på sällskapets 
hemsida om undantagsåtgärder för verksamheten. Sjösättningen kommer att 
ske som planerat, men med en rad försiktighetsåtgärder för att minska smitto-
risken. Sjöbevakningen rekommenderar att man undviker båtfärder då deras 
kapacitet är bunden av undantagsförhållandet. Nyland är stängt vilket också 
gäller för båtar. Årets flagghissning måste firas på distans, men medlemmarna 
kan följa live sändningen via ASS Facebook och Instagram sida. 

Året började med sorgebudet att ASS hedersmedlem samt mångårige kom-
modor (2007-2012) Stig Röberg gått bort. Vi bevarar honom i gott minne 
och när ni igen kommer ut på Erstan tycker jag ni skänker honom en stund 
av åtanke. Han ställde alltid upp oberoende om det gällde hamnen, klubbhu-
set, utehamnarna, juniorverksamhet, allmogeseglingar, kappseglingar – ja, 
allting inom ASS. 

I mars kom sorgebudet att sällskapets kallade medlem Bengt Backman från 
Houtskär hastigt lämnat den jordiska seglatsen. Vi kommer speciellt ihåg 
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honom från Bolofsunds allmogekappseglingar där han brukade placera sig 
väl med sin Santa Maria.  

Styrelsen har fått två nya medlemmar: skattmästare Patrick Lindqvist och 
kappseglinschef Thomas Hacklin. Samtidigt vill jag tacka de tidigare styrelse-
medlemmarna vicekommodor och skattmästare Kaj Lindfors samt kappseg-
lingschef Esa Mach för många års idogt arbete sällskapet till fromma. 

Årets program innehåller som tidigare år fina evenemang. Juniorernas jolle-
kurser är planerade för början av juni och kommer att genomföras ifall coro-
naepidemin det bara tillåter. Här finns då ett antal försiktighetsåtgärder som 
införes. På kappseglingsfronten har vi den 115:e Bolofsunds allmogekappseg-
ling söndagen den 12.7 i Houtskär, Kittuis. Airisto Classic Regattan - Baltic 
Classic Masters den 23-26.7 vid Åbo Båtvarv, Airisto lättbåtsregatta 14-16.8 
och Mustfinnö den 19-20.9. I år kommer flagghalningen och Mustfinnö ha 
gemensam middag vid paviljongen. 

ASS ansöker tillsammans med Åbo Båtvarv om 8mR klassens världsmäster-
skap till Åbo för år 2023. 

Vi ska alla se framåt ut över horisonten och finna ett nytt och glatt 20-tal!

Markus Blomquist
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Ride the Wave
of Perfection

I nära samarbete med Polska Brytsails och 
segeldukstilverkarna Dimension Polyant och Powerplast 
kan vi leverera kvalitetssegel för cruising- och 
racingbåtar till priser du inte är van vid.

Oy Sail and Go Ab
Venuksgatan 5, 21600 Pargas
0400 534 301 www.sailandgo.fi
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styrelse ocH fuNktioNärer

ASS STYRELSE 2020

Kommodor
Markus Blomquist
040 821 0419
markus.blomquist@fp-pigments.com

I Vicekommodor
Tor von Zweygbergk
0500 45 3391
tz@land-ohoi.fi

Skattmästare
Patrick Lindqvist
040 062 6775
patrick.lindqvist@dlc.fi

II Vicekommodor
Hamnkapten
Kalevi Fält
045 139 7673
kalevi.falt(@pp1.inet.fi
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Sekreterare
Mikael Huldén
040 5810039
mikael@princess.fi

Intendent
Joakim Nordling
040 065 0218
jonordli@abo.fi

Juniorchef
Elisabeth Björkqvist
040 737 6528
elisabeth.bjorkqvist@gmail.com

Kappseglingschef
Thomas Hacklin
050 593 9007
thacklin@gmail.com

Medlem
Hasse Karlsson
040 519 5247
hasseka@utu.fi
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AvgifterNA 2020

Medlemsavgifter
 Familjens I medlem 97,00 
 Familjens II medlem (make/maka) 51,00 
 Ungdomar 19-29 år 44,00 
 Junior t.o.m. 18 år 25,00 
 Ständig medlem (förbundsavgift) 12,50

 Ständig medlem (frivillig) 35,00

Inskrivning
 Familjens I medlem 250,00 
 Maka/make 0,00 
 Ungdomar 19 -29 år 0,00 
 Juniorer t.o.m. 18år 0,00

Hamnavgifter (medlemmar)
 Bojplats 244,00 
 Bryggplats 
 - längd under 6,0m 120,00 
 - yttre plats  120,00 x båtens bredd + 0,65 
 - inre plats  130,00 x båtens bredd + 0,65 
 - strand kaj 130,00 x båtens bredd + 0,65 
 - övriga spec. pris 
 kortvarigare förvaringar max 2 veckor 
 1-7 dygn /dygn 12,00 
 8-14 dygn /dygn 8,00 
 - 2 veckor efter sjösättning och 2 veckor  
 före upptagning 0,00 
 Mastkran (icke medlem) 11,00 
 Vinterförvaring (L x B + 0,5 m)/ m2 12,60 
 Vinterförvarings tält (L x B + 1,0 m)/ m2 12,60 
 Vinterförvaring av jolle 52,50 
 Mastförvaring utan båt 24,50 
 Bockavgift, bock som måste lyftas med kran v. avg. 
 Bockavgift, bock som inte kan fällas ihop v. avg.



11

Gästplatser
 Gästplats/ dygn 15,00 
 Gästplats > 7 dygn /dygn 10,00

Båtavgifter
 Inregistrering 65,00 
 Årsavgift för registrerade båtar (inkl. besiktning) 38,00

Bastuavgifter
 Marholmsuddens bastu, vuxen 3,00 
 barn under 12 år 1,00

Båttrailer
 Hyra /dygn /resa 40,00
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försäljNiNgsArtiklAr 2020

 Klubbflagga flaggstång
 Nr 1 45 x 72cm 80cm 40,00 
 Nr 2 55 x 90cm 120cm 45,00 
 Nr 3 65 x 108cm 145cm 50,00 
 Nr 4 80 x 131cm 160cm 50,00 
 Klubbvimpel  30,00 
 
 Kokard  15,00 
 Bröstmärke (broderat)  10,00 
 Medlemsmärke (nål)  5,00 
 Manschettknappar & slipsnål 20,00 
 Slips   20,00 
 Knappar för klubbrock (svarta) 1,00 
 Knappar för klubbrock (guld, stora) 10,00 
 Knappar för klubbrock (guld, små) 8,00 
 Sångbok  10,00

 Böcker 
 5,5m Skylark  50,00 
 Våghalsarna på seglingsläger 25,00 
 
 Snapsglas  5,00 
 Tjuvö nyckel  25,00
 ASS klistermärke till båten  10,00 
 ASS tygkasse  5,00 
 ASS 150 år jubileumsbok  29,00
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koMMitteér

Seglingsnämnd

Thomas Hacklin
Hasse Karlsson
Elisabeth Björkqvist
Esa Mach
Markus Blomqvist

Hamnnämnd

Kalevi Fält
Gustav Lindqvist
Pekka Kauranne
Tor von Zweygbergk
Mikael Huldén
Joakim Huldén

Besiktningsnämnd

Mikael Huldén
Gustav Ramberg
Kaj Lundström
Joakim Nordling
Elias Skrifvars
Norbert Agte
Jesper Broo
Olof Malmström
Peter Rönnberg
Tor von Zweygbergk
Patrick Lindfors

 

Hedersteckenkommitté

Markus Blomquist
Kaj Lindfors
Michael von Hellens

Informationkommitté

Sara Huldén
Ida Björkqvist
Maiju Karsikas

Klubbhuskommitté

Joakim Nordling
Frank Shauman
Kalevi Fält

Festkommitté

Hasse Karlsson

Juniorkommitté

Lisen Björkqvist
Jonas Krogell
Kaj Lindfors
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Ass progrAM 2020

 Under vintern Klubbkvällar i form av regionen kappseglings- 
  kvällar 
 Under vintern VHF-kurs
 11.3 Vårmöte 
  Reparation av Lammkläppens uthus
 Maj Juniorerna börjar träningarna 
  (2 nivå grupper á 2 träningar/vecka) 
 8-9.5 Sjösättning
 15.5 Flagghissning
 Juni onsdagar Ursuit-cup för lättbåtar
 Juni tisdagar Viittakari kölbåtscup 
 Juni, augusti & september Sju seglingskurser för juniorer och ungdomar
 12.7 115:e Bolofsunds allmogesegling 
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 23-26.7 Airisto Classic Regatta, Åbo Båtvarv som  
  regattahamn (Baltic Classic  
  Masters + meters klasserna)
 Augusti Ursuit-cup fortsätter
 14-16.8 Airisto regatta (lättbåtsregatta, arrangemang  
  gemensamt med alla segelföreningar i Åbo)
 Augusti ASS eskader för ungdomar och ungdomligt  
  sinnade på forneldarnas natt
 19-20.9 Mustfinnö regatta 
  Stojsegling
 19.9 Flagghalning
 6.10 Junior jolle upptagning
 9-10.10 Båtupptagning
 31.10 Hamnen stängs 
 11.11 Höstmöte

 ☐ Sjösättning. Foto: Sara Huldén
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Även denna sommar kommer Karin och Linus fungera som krögare för Terrassen
Mat & Bar. Vi erbjuder en lättsam och pigg miljö där gästerna kan komma för att
njuta av smakfull mat och drinkar medan de får njuta av de vackra vyerna över
havet.
Terrassens sommarmeny består av smakfulla skärgårdstapas, plockmat, fräscha
sallader och plåtbröd - precis det man vill ha en varm sommardag. Vi har även
vegetariska, veganska, glutenfria och laktosfria alternativ så att alla hittar något att
äta.
Dessutom kommer vi ordna en hel del musikevenemang i sommar under
veckosluten, allt från trubadurer till live-band. Även i år kommer vi att ordna Yoga &
Frukost evenemang på Terrassen. Följ med oss på vår sociala media för att se vad
vi har på gång.
Naturligtvis vill vi hålla kvar skärgårds- stämningen på Terrassen eftersom den
stämningsfulla miljön är det unika med stället.
Terrassen är det perfekta stället för att ordna somriga fester, eftersom den rymliga,
ljusa salen rymmer upp till 120 gäster. Dessutom öppnar sig vår terrass ut mot havet
och Åbos vackraste solnedgång, så tveka inte att boka in sommarens fester hos oss.

Hoppas vi ses i sommar på Terrassen!

Hälsar Karin & Linus

www.barterrassen.com
barterrassen@gmail.com
Facebook: Terrassen Mat & Bar
Instagram: barterrassen
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yogA pÅ bryggAN

Under sommaren 2019 arrangerade Terrassen Mat&Bar en rad olika evene-
mang. Ett av evenemangen var yoga på bryggan som arrangerades i samarbete 
med det lokala gymmet Mentor.

 ☐ Yoga på bryggan. Foto: Karin Eklund
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besiktNiNgsiNforMAtioN 2020

 Hälsningar från besiktningskommittén. Vi är i år en tio manna stark besiktar-
kår med två nya personer som genomfört förbundets båtbesiktarkurs.

Pga. rådande omständigheter sker vårens båtbesiktningar på ett tillämpat 
sätt där vi så långt som möjligt använder oss av mobilen/dator för att sköta 
besiktningsförfarandet på distans. Vi ber alla båtägare respektera det tilläm-
pade tillvägagångssättet och ge sin tid och insats för att genomföra det enligt 
bästa förmåga.

Hur gör vi?

A. Granska ditt båtkort för att se vilken besiktningsklass du har samt 
ifall det är fråga om en vanlig årsbesiktning, eller grundbesiktning. 
Alla båtägare genomför en årsbesiktning före utgången av Juni 2020. 
Grundbesiktningar för säsongen 2020 utförs på normalt sätt senare un-
der sommaren eller före båtupptagning om det rådande läget tillåter. 
Ifall du behöver ett nyttbåtkort meddela detta till din besiktningsman. 

B. Kontrollera din båt och utrustning enligt det bifogade besiktningspro-
tokollet i enlighet med din besiktningsklass, korrigera brister och fråga 
din besiktare om råd vid behov Besiktningen kan påbörjas då båten är 
seglingsklar och all utrustning finns ombord.

C. Vi ber båtägaren redogöra för följande frågor med text samt bilder. 
Svaren skickas per epost till sin valda besiktningsman samt med kopia 
till besiktning.ass@gmail.com. 

1. Ljudsignalanordningombord?. Tuta eller motsvarande för att ge 
signaler vid dåligt sikt.

2. Sjökort och bestick samt kikare ombord? Sjökort för de områden 
du rör dig vid.

3. Flytvästar för alla besättningsmedlemmar ombord? Har du auto-
matvästar? Har du granskat dess täthet samt utlösarmekanismens 
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datering? Har du en reservpatron eller en reservflytväst för var-
je automatväst?

4. Fast installerad manuell pilspump ombord? Har du testat dess 
funktion?

5. Medel för nödanmälan: Kommunikationsmedel, Röda nödbloss, 
LED-bloss samt nödraketer ombord? Antal samt datering?(*se 
information om kraven nedan)

6. Brandsläckare ombord? Antal samt datering?

7. Släckningsfilt samt brandvarnare ombord?

8. Reservstyranordning. Hur är detta uppfyllt på din båt?

9. Båtstege installerad? Hur tar du upp dig i båten ifall du faller 
överbord? Kan stegen användas från vattnet?

10. Klubbflagga ASS, finns den ombord samt är den i god kondition

11. (om installerad) VHF  eller VHF-DSC radiotelefon. Utfört test 
med hörbarhet/ta kontakt med andra farkoster eller Turkuradio? 
Redogör för 

12. a) farkostens samt b) radiooperatörens VHF certifikat/licens.

D. När besiktaren mottar svaren kan denne besluta att godkänna besikt-
ningen direkt eller alternativt be om tilläggsutredning angående svaren 
eller som stickprov ställa ytterligare frågor om båtens kondition eller 
utrustning.

E. När besiktaren gett svar på godkänd besiktning tecknar båtägaren i sitt 
båtkort vid med ”egen besiktning / besiktarens ID (sifferkod)”. Besiktaren 
för även in informationen online i förbundets SUULI register. 
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F. Om din båt ligger i klubbhamnen så får du besiktningsdekalen samt vid 
behov det nya båtkortet i ett kuvert ombord. Ifall detta måste skickas per 
post meddela vänligen till vilken adress det skall skickas.

Besiktningsmännens kontaktuppgifter:

Mikael Huldén ÅBO 040 581 0039mikael@princess.fi, besiktningschef
Kaj Lundström ÅBO 044 797 9009kaj.lundstrom@powervac.fi
Joakim NordlingPARGAS/NAGU 040 0650218jonordli@abo.fi
Elias Skrifvars ÅBO 050 3414890elias.skrifvars@gmail.com
Jesper Broo HELSINGFORS 040 518 3515jesper.broo@enoro.com
Olof Malmström ÅBO/ MARIEHAMN 050 556 6517po.malmstrom@
pp.inet.fi
Peter Rönnberg NAGU 040 534 7561pronnber@abo.fi
Tor von Zweygbergk ÅBO/NÅDENDAL050 0453391 
tor.zweygbergk@land-ohoi.fi
Gustav Ramberg ÅBO/NAGU 040 041 7149 gustav@vitharun.fi
Kalevi Fält ÅBO/PARGAS 045 139 7673 kalevi.falt@pp1.inet.fi
Carl-Bertil Borg ÅBO 040 501 7250 carl-bertil.borg@condite.fi

Endast besiktigad båt är berättigad att använda ASS klubbflagga.

Avgifter: Inregistrering 65,-
 Båtavgift (årsbesiktning eller grundbesiknting) 38,-
 (betalas av alla båtar som finns i ASS båtregister). 
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Besiktningen av båten indelas i grundbesiktning och årsbesiktning. 

Grundbesiktningen görs vart femte år samt då båten bytt ägare eller registre-
ringsförening. Dessutom utförs grundbesiktning om båtens besiktningsmär-
keskolumn blir full eller om man hoppat över en besiktningsgång.

Grundbesiktningen görs i två steg, som skrovbesiktning med båten på land 
och som årsbesiktning med båten seglingsbar i sjön. Vid skrovbesiktning-
en granskas båtens skrov, styrinrättning, kraftöverföring och genomföringar 
samt motorn.

Årsbesiktningen utförs med båten fullt utrustad och i sjön. Där granskas ut-
rustning och anordningar som inverkar på säkerheten.

* Kraven på medel för nödanmälan

Klass 1 alternativ A: VHF-DSC fast monterad, EPIRB (obs radiolicens, bat-
teriets datum), mobiltelefon, väderbeständigt skyddad, med laddare, 1 LED-
bloss med reservbatterier, 2 Orange rök 

Klass 1 alternativ B: VHF fast monterad, DSC-funktion rekommenderas, 4 
Röda fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda raketer, 4 Röda bloss, eller 1 
LED-bloss med reservbatterier och 2 Röda bloss, 2 Orange rök Rekommenders 
ytterligare: Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad, med laddare 

Klass 2 alternativ A: VHF-DSC fast monterad, mobiltelefon, väderbestän-
digt skyddad med laddare, 1 LED-bloss med resevbatterier eller 4 Röda bloss 
Rekommenderas ytterligare: EPIRB (obs radiolicens,batteriets datum), 4 Röda 
fallskärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda raketer, 2 Orange rök ELLER 
Klass 2 alternativ 

Klass2 B: VHF fast monterad, DSC-funktion rekommenderas, 4 Röda fall-
skärmsraketer, signalpistol ersätter 2 Röda raketer, 4 Röda bloss eller 1 LED-
bloss med reservbatterier och 2 Röda bloss Rekommenderas ytterligare: 
Mobiltelifon, väderbeständigt skyddad med laddare 
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Klass 3 alternativ A: Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare, 
VHF-DSC fast monterad, vid färder utomskärs (obs radiolicens), 1 LED-bloss 
med reservbatterier eller 2 Röda bloss Rekommenderas ytterligare: 2 Röda 
fallskärmsraketer, 2 Röda bloss 

Klass 3B: 2st Röda fallskärmsraketer, 2st Röda bloss eller 1 LED-bloss med 
reservbatterier ELLER 4st Röda bloss ELLER 2st Röda bloss och 1 LED-bloss 
med reservbatterier Rekommenderas ytterligare: Mobiltelefon, väderbestän-
digt skyddad och VHF 

Klass 4: Mobiltelefon, väderbeständigt skyddad med laddare rekommenderas, 
1st LED-bloss med reservbatterier eller 2 Röda bloss i skärgården 

I klasserna 1B, 2B och 3B bör giltighetstiden för den pyrotekniska utrust-
ningen vid besiktningen vara inom tillverkarens angivna giltighetstid.
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BESIKTNINGSOBJEKTEN OCH -UTRUSTNINGEN 
 
Förklaring: x = obligatorisk, 2 = obligatorisk 2 st, o = rekommendation, p = endast i segelbåtar,    
 m = endast i motorbåtar, k = för alla 
 

Utrustning eller system Klass 

 1 2 3 4 

1. Skrov och strukturell säkerhet     

1.1 Skrovets och konstruktionernas kondition x x x x 

1.2 Öppningar och möjligheten att tillsluta dem x x x  

1.3 Materialets och ytbehandlingens kondition x x x x 

1.4 Köl och roder x x x x 

1.5 Styrsystem x x x x 

1.6 Drivutrustningens, axelns och propellerns kondition x x x x 

1.7 Skrovgenomföringar, avstängningsventiler och rörnät x x x o 

1.8 Fall hinder och förtöjningsbeslag x x x x 

1.9 Fastsättning av tunga föremål x x x o 

1.10 Sötvatten system x x x o 

1.11 Den lägsta läckagepunkten                                                                         -----
cm 

 

x x x x 

2. Rigg och segel, ifall monterade     

2.1 Riggens kondition och underhåll x x x x 

2.2 Segel x x x x 

2.3 Stormsegel x o   

2.4 Revningsarrangemang x x o  

     

3. Motorn och dess system, ifall monterad     

3.1 Motorns installation och kondition x x x x 

3.2 Motorns reglage och deras funktion x x x x 

3.3 Bränslesystemet (tankar, rörsystem, avstängningsventiler, filter) x x x x 

3.4 Kylsystemet (bottenbrunnar, genomföringar, rörsystem, 
avst.vent.) 

x x x x 

3.5 Sjövattenfilter x xm om  

3.6 Elsystemet x x x x 
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Utrustning eller system Klass 

 1 2 3 4 

        - separat start- och förbrukningsbatteri x x o  

        - installation och olycksfallsskydd för landström x x x x 

        - aggregatsystemets (230 V) kondition, ifall installerat x x x x 

     

4. Båtutrustning     

4.1 Märkning av båt och utrustning x x x x 

4.2 Ankarutrustning x2 x2 x o 

4.3 Drivankare xm om   

4.4 Båtlinor ca.30 m. X4 X2 x x 

4.5 Verktyg och reservdelar x x x o 

4.6 Åror och paddel o o x x 

4.7 Båtshake x x x o 

4.8 Kastlina x x x  

4.9 Fendrar x x x o 

4.10 Båtstege/ombord stigning x x x x 

4.11 Defroster och vindrutetorkare i slutna styrhytter x x o  

4.12 Toalettarrangemang och avfallshantering x x x x 

4.13 Flytgas system, ifall installerat x x x x 

4.14 Båtkök och värmare, om installerat x x x x 

4.15 Akterflagga och vimpel x x x o 

     

5. Navigationsutrustning     

5.1 Lanternor och ankarljus x x x o 

5.2 Signalfigurer x x x x 

5.3 Ljudsignalanordning x x x o 

5.4 Radarreflektor x x o  

5.5 Styrkompass x x x x 

5.6 Reservkompass och pejlanordning x x o  

5.7 Logg, ekolod och barometer x x o  

5.8 Sjökort och bestick samt kikare x x x o 
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Utrustning eller system Klass 

 1 2 3 4 

5.9 Rundradiomottagare x x x o 

5.10 Satellit positionsapparat, GPS, AIS x o   

5.11 Radar x o   

5.12 Strålkastare xm xm om  

5.13 Marin VHF radiotelefon 

       Hand VHF 

x 

    o 

x o  

5.14 Båtdokument X x x x 

     

6. Säkerhetsutrustning     

6.1 Godkänd flytutrustning för alla ombordvarande x x x x 

6.2 Säkerhetssele och fästpunkter/livlina segelbåtar xk x2 x2  

 motorbåtar x2  x   

6.3 Livboj med utrustning x2 x x o 

6.4 Medel för nödanmälan enligt regler     

6.5 - Alternativ A  x x x o 

6.6 - Alternativ B                                                                                      x x x o 

6.7 Handpump fast installerat x2 x x om 

6.8 Maskinell länspump x o   

6.9 Eldsläckare om så fordras x2 x2 x x 

6.10 Släckningsfilt x x x  

6.11 Nödtillslutare x x x o 

6.12 Handlampa, reservbatterier och reservlampor x3 x2 x o 

6.13 Förstahjälp utrustning x x x o 

6.14 Reservstyrsystem x x x o 

6.15 Nödverktyg xp xp xp  

6.16 Dricksvatten och proviant i reserv x x o  

6.17 Räddningsflotte med utrustning x o   

6.18 Brandvarnare,gaslarm x x x x 
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10-Årsjubileet Av görAN scHilDt regAttA
Oskar Lindberg

Göran Schildt Regatta ordnas i den Dodekanesiska arkipelagen i Egeiska ha-
vet årligen till minne av författaren Göran Schildt. Schildt kallade trakten för 
“en seglares paradis”. Han har bl.a. skrivit åtta kända böcker om sina seglatser 
med ketchen Daphne – i huvudsak på Medelhavet. Daphne, som är ritad av 
Jarl Lindblom, byggdes vid Åbo Båtvarf år 1935. Numera kan man beskåda 
Daphne i restaurang Göran vid Forum Marinum. 

Internationella Göran Schildt Regatta förenar segling, tävlande och kamratskap 
med kulturupplevelser. Regattans främsta syfte är att skapa social gemenskap 
och kulturutbyte. Regattans start- och målgång sker vid ön Leros där Villa 
Kolkis fortfarande bebos av Görans änka – Christine Schildt. Som arrangör står 

 ☐ Start vid Patmos. Foto: Elin Holmlund
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Ναυτικό Όμιλο Λέρου (Leros segelklubb) i samarbete med Christine Schildt 
och föreningen Villa Kolkis Vänner. Kulturföreningen Artemis på Leros an-
svarar för kulturprogrammet. Regattan är även öppen för båtlag med hyres-
båt. 15-19.9.2019 ordnades regattan för 10:e gången! 

Inför regattan hyrde vi en Bavaria 40 Cruiser från Kos. Utöver skepparen Pontus 
Lindberg bestod besättningen av Hilkka Roiha-Lindberg, Oskar Lindberg, Elin 
Holmlund, Bodil Lindberg och Toni Paukku.

Söndag 15.9 – flyttetapp till Leros

Efter proviantering i Kos kastade vi loss mot Leros. Lakki på Leros var regat-
tans starthamn. Första dagens transportetapp bjöd på hårt väder – 15 m/s mot-
vind. För att inte riskera seglen stampade vi för motor de 30 sjömilen från Kos 
till Leros. Hamnen i Lakki var proppfull men det fanns plats nära passagerar-
terminalen. Hamnfaciliteterna (dusch etc.) var bra i Lakki. På eftermiddagen 
var det vernissage för en fotografiutställning som skildrade paret Schildts och 
Daphnes äventyr. På kvällen ordnades för regattadeltagare och Lerosbor en 
fin välkomstkonsert med traditionell grekisk bouzoukimusik och folkdans. 
Christine Schildt välkomnade alla. 

I Lakki kan man beskåda fascistisk arkitektur, eftersom staden fått sin begyn-
nelse som mönstersamhället Portolago – uppbyggd av italienarna på 20- och 
30-talen intill deras örlogshamn. Senare, under den grekiska militärjuntans 
regim, kom örlogshamnens baracker att inhysa oppositionella politiska fång-
ar. Teatern/biografen, där välkomstkonserten ordnades, är en av de mest stil-
trogna byggnaderna.

Sent på kvällen anlöptes Lakki av passagerarfartyget Blue Star II. Tiotals im-
migranter, som nyligen anlänt från Turkiet med båt, försökte promenera om-
bord på fartyget men polisen stoppade dem. De flesta hade inga ägodelar med 
sig – bara några av dem hade ryggsäck. Vi fick se en akt av flyktingkrisen ut-
spelas framför våra näsor. Det kändes konstigt att beskåda händelsen, medan 
man själv satt i sittbrunnen med tankarna på den stundande regattan. Samma 
skådespel måste utspela sig varje kväll på alla dodekanesiska öar. 
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Måndag 16.9 – första kappseglingsdagen

Första dagen med kappsegling gick rutten från Lakki på Leros till Skála på 
Patmos – ca 20 sjömil. Det blev kryss i 8-15 m/s. Hyresbåten kryssade inte så 
bra men så småningom anlöpte vi Skála. I en grotta på Patmos har uppenba-
relseboken skrivits av evangelisten Johannes. Han hade också döpt folk i Skála 
där vi nu låg förtöjda. Patmos finaste sevärdhet är Johannes klosterborg som 
tronar sig ståtligt på toppen av ett berg. Vi hann dock inte bekanta oss med 
Patmos sevärdheter denna gång. En utmärkt fiskrestaurang med havsutsikt 
hann vi däremot besöka på kvällen. 

Tisdag 17.9 – andra kappseglingsdagen

Andra dagens rutt gick från Skála på Patmos till Pythagoreio på Samos. Det 
blåste bra i början men vinden mojnade redan vid ön Arkoí. Senare fick vi lite 
vind igen tills det blev total bleke nära målet på Samos södra sida. Vi passade 
på att simma eftersom vi stod stilla och inte fick starta motorn. I bleket förlo-
rade vissa båtar styrfarten och vände ofrivilligt fören tillbaka mot Patmos. Ett 
båtlag saknade tålamod och startade motorn. P.g.a. den tidvis svaga vinden 
kom vi fram efter åtta timmar. Etappen var knappa 30 sjömil lång. Christine 
Schildt stod på vågbrytaren och hälsade glatt. 

Pythagoreios hamn är den äldsta kvarvarande anlagda hamnen i Medelhavet. 
En över 400 m lång vågbrytare byggdes där för drygt 2500 år sedan. Då hette 
staden Samos och var Västvärldens mäktigaste stad. År 1955 döptes staden 
efter matematikern och filosofen Pythagoras. Han var ursprungligen hemma 
från Samos. Vi förtöjde dock i en modern gästhamn strax öster om staden.  

Onsdag 18.9 – vilodag 

Onsdagen var vilodag (eller snarare turismdag) på Samos. Vi hyrde bil och 
besökte sevärdheter runt ön – Eupalinos tunnel, tempelområdet Heraion 
(Unesco-objekt), Näktergalsdalen samt den genuina bergsbyn Manolates. 
På kvällen var det gemensam regattamiddag där regattadeltagaren Benny 
Törnroos och regattaarrangören Mårten Johansson uppträdde med sång, gi-
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tarr och dragspel. Alla som kunde orden sjöng med. En av regattadeltagarna 
imponerade även med operasång.

Torsdag 19.9 – tredje kappseglingsdagen

Sista kappseglingsdagen gick rutten från Pythagoreio på Samos till Lakki på 
Leros, som också fungerat som regattans starthamn. Dagsetappen var totalt 
40 sjömil men av dessa var endast drygt 12 sjömil kappsegling – till lilla hol-
men Psathonísi strax norr om ön Agathonísi. Den mycket svaga vinden vred 
under förmiddagen från medvind till sakta tilltagande bidevind. Det gällde att 
leta efter de bästa vindkårarna. Efter målgången blåste det bra de resterande 
28 sjömilen till Leros. 

 ☐ Bodil, Pontus och Oskar Lindberg vid Samos. Foto: Elin Holmlund
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Som avslutning på regattan ordnades på kvällen en grillfest med prisutdel-
ning hos det arrangerande segelsällskapet Ναυτικό Όμιλο Λέρου. Buriana II 
från Italien vann regattan. En lokal dansgrupp uppträdde med traditionell 
grekisk folkdans till liveband med bouzouki. Strax fylldes dansgolvet även av 
dansande regattadeltagare. 

Fredag 20.9 – flyttetapp till Kos

Sista seglatsdagen bjöd på 30 sjömil fin medvind. Då man närmar sig Kos 
kan man tydligt se synnerligen stora turkiska flaggor på andra sidan sundet. 
Uppenbarligen är flaggornas funktion att markera territorium. Då vi anlöp-
te Kos hamn märkte vi att man inte med egen båt skall besöka Kos en fredag 
kväll. Eftersom lördag är bytesdag för de flesta hyresbåtarna, var några privata 
båtar som inte bokat plats tvungna att vända om då det var fullt i Kos marina.

10-årsjubileet av Göran Schildt Regatta bjöd på varierande vindar och besök 
på fina grekiska öar. Av de drygt 20 anmälda båtlagen var åtta från Sverige och 
fem från Finland. Det går nu att anmäla sig till nästa Göran Schildt Regatta 
som arrangeras 20-23.9.2020! Dagsetapperna kommer att vara kortare än år 
2019. Arrangörerna har nu skapat en besättningsbank eftersom flera skeppa-
re senast hade brist på gastar. Därmed kan man även delta år 2020 utan egen 
båt eller hyresbåt. Nytt för år 2020 är även ett seglarläger i juni på Leros för 
ungdomar från Finland och Sverige. På www.villakolkis.org finner man mera 
information om både regattan och seglarlägret!
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Känner du till dina förmåner? 
Som medlem i Segling och båtsport i Finland rf får du 
njuta av flera förmåner. 
 

 
IF Gruppolycksfallsförsäkring 

 
 

 
Upp till 35 % rabatt på Finnlines-resor 

 
 
 

 
Tidningen Nautic 

 

 
10-20% rabatt i Karttakeskus 

näthandel karttakauppa.fi 
 

 

 
Trossen för SBF:s medlemmar till 

förmånspris 
 
 
 

 
Rabatt på böcker utgivna av John 

Nurmisen Säätiö 
 
 

Kurser och utbildningar 
Förbundet arrangerar kursen för sina 
medlemmar. 

 
 

Säkerhet på sjön 
Båtbesiktningar görs inom 
segelsällskapen. Besiktarna däremot 
har utbildats av förbundet. 

Cardu, SBF:s mobila medlemskort 
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För att utnyttja en del av förmånerna behövs förbundets medlemskort som 
numera är mobilt via Cardu. När förbundet tog ibruk Cardu som sitt mobil 
medlemskort skickades ett automatisk SMS till alla vars nummer finns i Suuli-
medlemsregistret och som accepterat marknadsföringsmaterial. Om du inte 
har fått appens aktiveringsmeddelande, kan du skicka dina kontaktuppgifter 
(namn, mobil nummer, förening, ort) per e-post till media@spv.fi.

Så här tar du i bruk Cardu-appen:

1. Cardu-appen installeras från telefonens app butik. Via appen är det 
möjligt att utnyttja förmåner och rabatter anknutna till olika medlems- 
och förmånskort.

2. Cardu-appen fungerar som en ”moln service”. Då du byter telefon hit-
tar du alla medlemskort och erbjudanden i den nya telefonen då du lad-
dar ner appen.

3. Ny registrering behövs inte, det räcker till att skriva in sig på nytt med 
ditt lösenord som skickats per e-post vid din första registrering.

4. Ny användare: Öppna Cardu appen och registrera -> nytt konto.

5. Du blir uppmanad att ge telefonnummer, namn, lösenord och e-post.

6. Telefonnummern som är anknuten till Cardu  säkerställs med en 4-siff-
rig kod som skickas till det angivna telefonnumret per sms.

7. Vid behov registrera dig i Cardu med ditt användar id (e-post adress).

Frågor och svar: cardu.com/fi/faqsupport/
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Airisto segelsällskAp i Åbo r.f. 
Årsberättelse 2019
Airisto Segelsällskaps i Åbo r.f. berättelse över verksamhetsåret 1.1.2019 – 
31.12.2019 given av styrelsen till vårmötet den 11 mars 2020.

Programmet 2019

Under vintern Klubbkvällar i form av regionen kappseglingskvällar 
 på OLD BANK
12.1 Säkerhetsdag i St. Karins simhall
13.3 Vårmöte 
April-maj Talkon på Beckholmen
Maj Juniorträningar
10-11.5 Sjösättning
17.5 Flagghissning
Maj-sept. ASS juniorer deltog i optimistranking samt kadettserien 
Maj-juni Ursuit-cup för lättbåtar
Maj-sept. Purjebägit kölbåtscup 
Juni,augusti,  
september  Sju seglingskurser för juniorer och ungdomar
8-9.6  Tjuvö talko
14.7 114:e Bolofsunds allmogesegling
18-21.7   Airisto Classic Regatta + Gullkronasegling
Augusti Ursuit-cup fortsättning
9-11.8  Airisto regatta
30.8-1.9 Eskader över forneldarna för ungdomar och ungdomliga 
14-15.9  Mustfinnö-syyskisa
20.9  Flagghalning
20-22.9 Seglingsligan
29.9 Stojsegling
3-5.10  Baltic Sea Cruising Networks möte i Åbo hos ASS  
10.10  Junior jolle upptagning
11-12.10  Båtupptagning
30.10  Hamnen stängs 
13.11 Höstmöte 
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Styrelsen
Styrelsen sammanträdde till 11 protokollförda möten under året.

Kommodor    Markus Blomquist
I vicekommodor och Skattmästare Kaj Lindfors
II vicekommodor och hamnkapten Kalevi Fält
Sekreterare    Mikael Huldén
Kappseglingschef    Hasse Karlsson
Juniorchef    Elisabeth Bjökqvist
Intendent    Joakim Nordling
Medlem    Esa Mach
Medlem    Tor von Zweygbergk

Nämnder, kommittéer och funktionärer

Hamn

Kalevi Fält, Tor von Zweygbergk, Mikael Huldén, Pekka Kauranne, Ari Salonen, 
Mikael Huldén, Seppo Kaskimäki, Joakim Nordling

Junior

Lisen Björkqvist, Jonas Krogell, Sara Huldén, Oskar Lindberg, Kaj Lindfors

Besiktning

Mikael Huldén, Norbert Agte, Jesper Broo, Kalevi Fält, Andreas Lundin, Kaj 
Lundström, Olof Malmström, Karl-Johan Mether, Joakim Nordling, Peter 
Rönnberg, Elias Skrifvars, Carl-Johan Åkerblom, Tor von Zweygbergk

Kappsegling

Hasse Karlsson, Esa Mach, Mikael Lindberg, Markus Blomquist, Gustav 
Lindquist

Nöjes

Sara Huldén
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Hederstecken

Kaj Lindfors, Markus Blomquist, Kalevi Fält, Stig Röberg

Medlemmar

Sällskapet hade vid årets slut 529 medlemmar, vilket innebär en minskning 
med 36 medlemmar från år 2018. Av medlemmarna var 7 hedersmedlemmar, 
12 kallade ständiga medlemmar, 142 ständiga medlemmar, 221 årsmedlem-
mar, 53 ungdoms medlemmar och 94  juniormedlemmar. 

Totalt fick sällskapet 49 nya medlemmar år 2019. 

Följande nya medlemmar har inskrivits:

Ungdomar: Gustav Ramberg, Wille Kreutzman, Axel Ramberg, Nanna Vartio, 
Kim Kronlund, Sofia Westberg, Casimir Leminaho, Charlotta Riuttula

Årsmedlemmar: Antti Toukolehto, Mikael Lönnroth, Katja Pulli, Elisabeth 
Björkqvist, Juha Suorsa, Giancarlo Manfredi, Jussi Mahlamäki, Aleksi 
Lähdesmäki, Andrei Tcarenkov, Michael Westberg

Familjens andra medlem: Tuija Mahlamäki, Maarit Westberg

Juniorer: Edvard Aarum, Amelie Bergeron, Rebecca Bergeron, Amanda 
Carlstedt, Hugo Carlstedt, Joel Erlund, Matilda Fagervik, Wilhelm Isaksson, 
Matilda Jukakoski, John Karlsson, Elodie Keisala, Louisa Keisala, Joona 
Kilpeläinen, Emma Kosme, Axel Kronberg, Frank Lampi, Anni Lehtelä, 
Johannes Lempiainen, Amelie Nyberg, Stella Nyberg, Elton Palmroos, Tindra 
Pettersson, Maya Rendon, Karin Salonen, Lisa Salonen, Alexander Steinby, 
Max Westerlund, Alva Öhman, William Öhman

Båtregister och besiktning

I sällskapets båtregister ingick 109 segelbåtar och 36 motorbåtar. Varav ca 
hälften besiktigades.
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I maj och juni hölls officiella besiktningskvällar i klubbhamnen på Beckholmen 
samt även vid Stormälö. Föreningen har 12 besiktningsmän varav 7 är aktiva 
besiktare.

Förbundet

ASS är medlem i Segling och Båtsport i Finland r.f. 

Förbundets kontakt till fältet sköts till stor del via medlemstidningen Nautic, 
samt via internet-sidorna. Förbundets medlemsföreningars medlemmar är 
delaktiga i förbundets kollektiva gruppolycksfallsförsäkring, som även omfat-
tar en ansvarsförsäkring för de enskilda medlemsföreningarna. ASS medlem-
mar representerades i följande kommittéer och nämnder. Tor von Zweygbergk 
var ordförande i hamnkommittén och medlem i båtsportkommittén. Markus 
Blomquist vice ordförande för båtsportskommittén. 

Kappseglingsverksamheten

Säsongen inleddes med kappseglingar för lättbåtar, Ursuit Cup, på onsdags-
kvällar på banområdet vid Viittakari. Arrangemangen sköttes var tredje ons-
dag av ASS och för övrigt av TPS. Ursiuit Cup hade uppehåll i juli. ASS ar-
rangemang sköttes av Jerker Björkqvist, Gustav Lindqvist, Emil Oljemark 
och Alexander Fagerström. I seglingarna deltog Laser, E-jolle, Zoom 8, Snipe 
och Optimistjolle. Totalt seglades 29 starter. Största klassen var som vanligt 
Optimisten där totalt 10 juniorer deltog.  En och annan 606:a syntes också 
på banan. I Ursuit Cup deltog från ASS Casimir Granvik, Emil Krogell och 
Marcus Lindfors i optimist samt Ida Björkqvist i Zoom8.

Kölbåtarnas kvällsserie Viittakari Cup på tisdagskvällar ordnades tillsammans 
med TPS, från 21 maj till 3 september. ASS arrangemangen sköttes av Markus 
Blomquist, Jerker Björkqvist, Ida Björkqvist, Kalevi Fält, Gustav Lindqvist och 
Michael von Hellens. Cupen seglas enligt FinLYS-regeln.  LYS 1 klassen med 7 
deltagare med 1 från ASS. LYS 2 klassen hade 10 deltagare, av vilka 2 från ASS.

Söndagen den 14.7 seglades Bolofssunds allmogekappsegling för den 114:e 
gången. 11 deltagande båtar.
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Airisto Classic regatta ordnades 18-21.7 med kappseglingar på Erstan och 
tävlingscentrum vid Runsalavarvet. 26 båtlag deltog varav 2 från Sverige, 1 
från Estland, 1 från Australien och resten från Finland. 8 båtlag från ASS med 
många ASS:are också på andra båtar.

Mustfinnö-Syyskisa kappseglingen 14-15.9 ordnades på Erstan, i år var täv-
lingscentrum vid Runsalavarvet så som även året innan. Avvikande för i år var 
att Mustfinnö och TTPS Syyskisa ordnades som ett samarbete. ASS ordnade 
lördagens kappsegling medan TTPS höll i trådarna för söndagen. På lördag 
kvällen ordnades en uppskattat samkväll vid Runsalavarvet. 6 lag deltog i LYS1 
varav 4 från ASS och 4 lag deltog i LYS 2 med 1 båtlag från ASS.

ASS medverkade igen i arrangemanget av Airisto Regattan 9-11.8. Två ASS 
medlemmar deltog i Optimist kadett klassen.

Övriga tävlingar som som ASS båtlag deltagit i:

Hangöregattan
6mR VM i Hangö
VM för 5.5m i Helsingfors
Finska seglingsligan
Kihti Two Star
X-yachts anniversary Gold Cup
Kasnäs regatta
Marskär Open
October Race
Pyytinkari

Juniorverksamhet

Juniorverksamheten byggde i det stora hela på en liknande kurs-, tränings- 
och tävlingsstruktur som år 2018. Juniorerna har varit flitiga användare av 
Optimistjollarna som föreningen har till sitt förfogande på Beckholmen. Jonas 
Krogell har fungerat som huvudtränare och Ida Björkqvist som hjälptränare. 

I Ursuit Cup onsdagstävlingar deltog 4 juniorer. En med Zoom8 och tre med 
optimist.  Några torsdagskvällar tränade juniorerna utanför Beckholmen och 
enstaka gånger ut mot Erstan för att smaka på lite mer vind och större vågor. 



39

En utmaning var att få deltagare på träningarna och många träningar inhibe-
rades pga brist på seglare. Under säsongen deltog 5 juniorer i träningarna – 
ungefär 2-3 aktivt  och 2 mer sporadiskt.

Vi har haft turen att ha en handfull kappseglings arrangörer, både sådana som 
deltagit tidigare år och ett par nya arrangörer. Här skulle juniorkommittén 
gärna se flera juniorföräldrar samt andra seglingsintresserade ställa upp för 
att hjälpa i arrangemangen. 

ASS jolleskola arrangerade i juni tre nybörjarkurser och en fortsättningskurs. 
I augusti ordnades en nybörjarkurs och en fortsättningskurs. Dessa kurser 
samlade totalt ca. 40 deltagare.

Klubbverksamhet, möten och fester

Vårmötet hölls den 11.3.2018 på Gillesgården och höstmötet den 13.11.2018 
i restaurang Bassi.

Seglingssäsongen inleddes med flagghissning den 17.5 i programmet ingick 
supé, sång och musik samt ett lotteri. Flagghalningen 20.9 firades med kräf-
tor, snapsvisor och musik.

Klubbhuset

Föreningens och krögarens verksamhet har fortsatt som tidigare år. Klubbhuset 
är gammalt och det är i föreningens intresse att bevara och förbättra förut-
sättningarna att bedriva mångsidig verksamhet även i framtiden. Prioriterings 
planerna gällande kommande renoveringar har reviderats enligt långsiktiga 
mål och finansiella möjligheter. Bastu tillbyggnad med terrass detaljplane-
ras och diskuteras gällande framtida verksamhetsplaner och vem som skulle 
dessa bedriva. 

Det var klart från verksamhetsårets början att den nedre terrassen kräver sane-
ring för att vi som hyresvärd kan garantera säkra kund utrymmen för restau-
rangverksamheten. För detta anlitades entreprenören Linus Korkeaaho som 
med hjälp av föreningens medlemmar rev de det gamla däcket och trappan. 
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Nya fabrikerades under sommarens lopp och det är planerat att terrassen skall 
vara färdig då verksamhetsåret 2020 drar igång för krögaren. 

I allmänhet lades det väldigt många timmar på att snygga upp hamnområdet 
som innebar främst städning, tömning och målning av paviljongen. Trä nätet 
som tidigare varit grönt målades även delvis grått, resten kommer att målas un-
der året 2020. Även vaktbyggnaden fräschas upp med nya paneler och rännor.

Kommande år kräver ännu stora ansträngningar för att uppnå en tillfredsstäl-
lande nivå för hamnområdet men med hjälp av talkoarbete och utomstående 
hjälp kan det uppnås. Egna el och vattenmätare kommer att installeras för att 
förtydliga kostnadsstrukturen med krögaren och även vikt kommer att läggas 
på miljövänliga uppdateringar och fungerande sortering.

Hamnen

Stora reparationer och investeringar har inte utförts under året.  Under som-
maren var totalt 59 båtar i hamnen. På hösten lyftes 41 båtar i vinterförvar. 

Med hjälp av Rannikon Rakennus ja Kuljetus kunde hamnen på våren ställas 
i ordning för säsongen och på hösten igen för vintern (pålar och jollebryggan 
samt sjösättning och lyft av pontoner). Betongpontonen som används av Föli 
vattenbussen fördes på hösten till Runsalavarvet. Pontonenernas installation 
och höstens nedmonterings arbete sköttes i sin helhet genom talkoarbete.

Utehamnar

Båda föreningens utehamnar är i behov av en del underhållsarbete. En del re-
parationer har gjorts under säsongen 2019.

Marholmsudden, Tjuvö

Under sommaren målades bastubyggnaden. En ponton har tidigare år sjunkit 
och den försökte räddas.Under vintern hade isarna flyttat den yttre pontonen 
på den sjunkna pontonen så att den fick nya skador. Som första hjälp drogs 
pontonen rak redan i maj. Senare på sommar installerade Rannikon rakennus 
ja kuljetus (Ahonen) en tyngd till på norra sidan och talkoarbetare drog en till 
kätting direkt till stranden. Under sommaren reparerades pontonen (gjutning 
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under vatten) av flitiga talkoarbetare. På sensommaren gjordes försök att lyfta 
pontonen och lyckades så att den flöt men p.g.a. tidsbrist och folk kunde inte 
pontonen flyttas närmare stranden för vidare reparationer.

Lammkläppen

Holmens kombinerade skjul och dass har förfallit och börjar vara obrukbara. 
En plan över byggnadens reparation har gjorts och material har förts till stället.

Administration och information

Sällskapets kansli har renoverats i samband med Gillesgården totalrenovering. 
I början av 2019 inreddes utrymmet med nya möbler. Från och med januari 
2019 inledde Sara Huldén arbetet som sällskapets verksamhetsledare efter att 
Michael von Hellens vid årsskiftet gick i pension. Informationen till medlem-
marna sköttes i huvudsak via månatliga e-post till medlemmarna, Facebook, 
Instagram och via sällskapets hemsidor. Årsboken utgör en viktig informa-
tionskälla för sällskapets medlemmar. Juniormedlemmarnas anmälningar till 
träningar och andra evenemang sköttes via Nimenhuuto-sidorna.

Utmärkelser och vandringspris

Vårmötet
Hedersmedlem  Frank Shauman
Hederstecken i guld  Mikael von Hellens
Artos besiktingsstop  Elisas Skrifvars
Björn Lindfors Lyspokal Esa Mach
Årets seglare  Filip Blomquist

Höstmötet
Svenska Hederskannan Joakim Håkans
Optitrophy pokalen  Markus Lindfors
Pelles juniorpokal  Casimir Granvik
Artos besiktningsstop  Kalevi Fält
Årets seglare  Thomas Hacklin
Villes 50 års kanna  Hasse Karlsson
Björn Lindfors lyspokal Esa Mach
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TPS Kipparituoppi  Pekka Kauranne

Ekonomi

Räkenskapsårets resultat för år 2019 visar en vinst på 15 542,27 €. 

Summan av främmande kapital minskade från 55 265,39 € år 2018 till 33 
327,59 € år 2019. Skulder från kreditinstitut minskade från 48 341,21 € år 
2018 till 28 174,48 € år 2019. Lånen har amorterats enligt plan. Fastigheten 
Marholmsudden (Tjuvö) är pantsatt som säkerhet för lånet.

Beckholmens hamnanläggning har avskrivits planenligt med 5.745,18€. 
Lagervärdet på ASS artiklar uppgår till 6 491,70€.
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Ass fototävliNg 2019

Under sommaren ordnades en fototävling för ASS medlemmar. Tävlingen 
gick av stapeln på ASS sociala medier, Facebook och Instagram. Deltagande i  
fototävlingen gick till så att en bild lades upp och taggades med #airistosegel-
sällskap och #assfototävling2019 . Tävlingen pågick till slutet av augusti och 
på flagghalningen den 20.9.2019 utsågs vinnaren.

Årets vinnare var Julius Fieandt!

 ☐ Foto: Julius Fieandt
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jollekurser
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koNsteNs NAtt 2019
Ida Björkqvist

I slutet av augusti firades konstens natt runt akademikvarteren i Åbo. ASS var 
som vanligt med i festligheterna, och ställde upp med en infopatrull i Hus 
Lindmans trädgård. En hel del gamla bekanta dök upp och även nya bekant-
skaper stiftades. Med i ASS bagage fanns även en optimistjolle som var yt-
terst populär speciellt bland de yngre besökarna. Flera ville testa både på att 
styra och sköta skotet, och en hel del lyckades med fantasins hjälp flytta opti-
mistjollen ut till de sju stora haven. Förhoppningsvis har vi många nya ivriga 
små sjöfarare ute nästa säsong. När augustikvällen sakta övergick i natt kunde 
infopatrullen nöjda packa ihop sitt pick och pack och med ett stämningsfullt 
evenemang i minnet bege sig hemåt.  
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För närvarande finns det 53 sälle-hamnar i det finska  havs- och sjöom-
rådet. 50 strecket nåddes passligt till Håll Skärgården Ren ry:s 50-årsjubi-
leum år 2019. Även ASS kom med i programmet förra året. När man nu föl-
jer farleden från Erstan in till Åbo kan man på båda sidorna av faret se Håll 
Skärgården ren flaggor i hamnarnas flaggstänger.
Sälle-hamnprogrammet är ett unikt miljöprogram designat av den fin-
ska miljöorganisationen Håll Skärgården Ren ry. Programmet är uppbyggt 
enligt föreningens erfarenheter efter att i decennier har samarbetat med 

Airisto segelsällskAp är eN Av De seNAste       HAMNArNA soM utsetts till sälle-HAMN

 ☐ Sälleflaggan i topp på Beckholmen. Foto: Joakim Nordling
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hamnar. Dess mål är att utveckla hamnar i alla storlekar med särskild hän-
syn till miljö- och säkerhetsfrågor. Samtidigt guidas båtägarna i hamnen till 
mera miljövänlig verksamhet.

•	 Huvudtanken bakom Sälle-hamnprogrammet är kontinuerlig för-
bättring. I framtiden kommer vi säkert att fundera över att minska 
klimatpåverkan av hamnverksamheten, säger Katriina Murto, som 
ansvarar för HSR rf:s Sälle-hamnprogram.

Airisto segelsällskAp är eN Av De seNAste       HAMNArNA soM utsetts till sälle-HAMN

 ☐ ASS utses till Sällehamn. På bilden Katriina Murto och Sara Huldén. Foto: Joakim Nordling
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Sälles hamnprogram har också godkänts som ett av kvalitetsstyrning syste-
men i Visit Finland Sustainable Travel Finland -programmet.

För renare vatten sedan 1969 - Gå med i HSR!

Håll Skärgården Ren rf upprätthåller ett omfattande nät av sorteringssta-
tioner, torrdass och septi tömningsstationer såväl till havs som på sjöarna. 
Dessutom arbetar föreningen för att förhindra nedskräpning, kemikalise-
ring och övergödning av finska vatten.
Till HSR ry:s verksamhet hör även att uppfostra båtförare till mera natur 
medvetenhet. Genom Sälle-hamnprogrammet uppmuntrar föreningen även 
hamninnehavare att fästa uppmärksamhet på sådana miljöåtgärder som kan 
göras i hamnen.
Sälle-hamnprogrammet lanserades 2010 för att ersätta det internationella 
Blue Flag-programmet som har drivits av Håll Skärgården Ren rf i tjugo år i 
Finland.
Sedan 2003 har föreningen organiserat ett årligt hamn seminarium för ham-
ninnehavare och andra intresserade, där miljöfrågor i hamnar behandlas.
Bli medlem i HSR ry för att vara med och bevara våra vattendrag! 
Medlemskapet kostar 35€ per år.  
Gå med här: www.hallskargardenren.fi/sv/om_oss/bli_medlem.
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eN sjöbevAkAres HälsNiNg

Den civila sjöfarten i Finland lever och mår bra. I februari meddelade Traficom 
att det i slutet av år 2019 fanns 219 008 farkoster i registret, varav 89 procent 
var motorbåtar. Antalet första registreringar ökade med fyra procent 2019 
jämfört med året innan. Det intressanta med rapporten var den stora procen-
tuella förändringen i fråga om segelbåtar som registrerades för första gången. 
Den procentuella förändringen jämfört med 2018 var 108,3 procent, vilket 
betyder totalt 25 nyregistrerade segelbåtar. Fint så.

Sett ur en sjöbevakares perspektiv har det inte enbart blivit livligare på havet, 
utan storlekarna på båtarna och deras hastigheter har också ökat markant. 
Det totala antalet sjöräddningsuppdrag har dock hållit sig på en stabil nivå 
under de senaste fem åren. År 2019 utfördes 1 433 sjöräddningsuppdrag på 
sjöbevakningssektionernas ansvarsområden. Det totala antalet sjöräddnings-
prestationer, som utöver sjöräddningsuppdragen inkluderar bl.a. prehospital 
akutsjukvård, efterspaning, handräckningsuppgifter och telemedicinsk råd-
givning var sammanlagt 2 445. 

Trots att det totala antalet sjöräddningsuppdrag hållit sig på ungefär samma 
nivå som tidigare, har mängden uppdrag som klassas som nödsituationer 
ökat. Ett sjöräddningsuppdrag klassas som ett kritiskt läge då det råder oviss-
het om en människas säkerhet till havs, kan befaras att en människas säker-
het är i fara, eller är uppenbart att en människa är i fara till havs och i behov 
av omedelbar hjälp. Nödsituationer hör till den sistnämnda kategorin och år 
2019 klassades 150 fall som nödsituationer. 

De två senaste båtsäsongerna har tangerats av tragiska olyckor i Åbolands 
skärgård. I juli 2018 sammanstötte två motorbåtar, en större och en mindre, 
öster om Innamo med följden av att den mindre båten blev under. Tre perso-
ner i den mindre båten skadades allvarligt. Bägge båtarnas befälhavare hade 
bristfällig lägesbild och höll inte utkik. Enligt olycksutredningscentralens rap-
port (M2018-02) är det sannolikt att bristfällig utkik och den relativt höga si-
tuationshastigheten påverkade uppkomsten av farosituationen och den därpå 
följande sammanstötningen.
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I augusti 2019 skedde en till sammanstötning mellan två farkoster, den här 
gången på Erstan, med den tragiska följden att två personer omkom. Polisens 
förundersökning av olyckan är fortfarande på hälft och således går det inte att 
ta ställning till vad som egentligen hände. En sak, som enligt polisen fortfa-
rande är oklart, är varför ingendera part upptäckte varandra i tid. 

Den 1 juni 2020 träder den nya sjötrafiklagen i kraft. Lagen medför inga nya 
större tvång eller böter, utan ger alla båtfarare tydligare spelregler och främ-
jar en säker och ansvarsfull båtkultur. Den nya lagen ger befälhavaren större 
ansvar för säkerheten under båtresan: Befälhavaren ansvarar bl.a. för farkos-
tens gång, säkerhet och utrustning och för hur utrustningen används. Alla 
båtförare bör bekanta sig med den nya lagen senast innan båtsäsongen börjar. 
Ytterligare information om den nya lagen hittar man på Traficoms nätsidor.

I kölvattnet av de senaste säsongernas olyckor bör var och en påminna sig om 
att vara uppmärksam när man rör sig på havet eller i närheten av det.  Både 
för ens egen säkerhets skull, men också för andras. Befinner du dig till havs 
eller i närheten av havet är det viktigt att använda sina sinnen; hörsel och syn, 
maximalt. Genom tiderna har otaliga människoliv kunnat räddas då utomstå-
ende har sett eller hört att någon är i behov av hjälp. Samma sak gäller för den 
egna säkerheten: Genom att inte stirra blint på kartplottern eller på den väl-
trimmade spinnakern i fören, utan också hålla utkik, även bakåt, kan många 
farosituationer förebyggas och undvikas.

Det spelar ingen roll om du rör dig med ett motordrivet fordon, seglar eller 
sitter på bastuverandan. Se dig omkring, lyssna och iaktta omgivningen för 
att garantera din och andras säkerhet. Tillsammans garanterar vi en trivsam 
och säker båtsäsong 2020. 

Håll utkik, vi ses på havet! 
Axel Ramberg

Åsikterna som presenteras i texten är skribentens egna. 
Skribenten arbetar som sjöräddningsledare vid sjöräddningscentralen i Åbo.
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Al MAre sAiliNg 

Segling med klassiska båtar vid Åbo båtvarv

Al Mare Sailing organiserade säsongen 2019 segling med klassiska båtar vid 
Åbo båtvarv. Till båtflottan hörde 5m båtarna s/y Carola, s/y Eros, s/y Alida, 
s/y, Barbro och kustkryssaren Albertina. Den kommande säsongen kommer 
också s/y Marianne att höra till flottan. Marianne är ritad av Jari Lindblom 
och båten restaureras vintern 2019-2020 på Åbo båtvarv.

Under sommaren ord-
nades ett tiotal seglatser 
med de klassiska båtarna. 
Seglatsernas deltagare var 
i olika ålder och med olika 
bakgrund. Deltagarna fick 
även via Al Mare Sailing 
möjlighet att delta som 
besättning i tävlingar för 
klassiska båtar. En av täv-
lingarna var Airisto Classic 
Regatta som ordnades av 
ASS.

Säsongen 2019 var en lyck-
ad inledning för Al Mare 
Sailing och därmed seg-
ling med klassiska båtar 
vid Åbo båtvarv. Den in-
kommande sommaren kommer verksamheten att fortsätta. Ta gärna kontakt 
om du vill vara med i verksamheten eller om du har goda idéer om hur den 
kunde förbättras!

https://www.facebook.com/almaresailing/

almaresailing@ruissalontelakka.fi
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kAppsegliNgsresultAt 2019

Bolofsunds allmogekappsegling 14.7.

Lilla klassen

1 Constancia Oscar Eksten HAS
2 Ylva Sam Fagerlund HAS
3 Sjöorren Niclas Isaksson HAS

Stora klassen (630cm eller längre)

1 Fisken Jean-Erik Mattsson HAS 
2 Salli Olavi Lankinen NPS 
3 Fina Åke Björklund Iniö 
4 Fina af Korpo Jacob Fellman KOS 
5 Kyllikki av Roskär Kari Kangasniemi TPS 
6 Sofi Rolf Schwarz Iniö 
7 Erika Olof Lindholm HAS 
8 Pinja Mattias Fellman KOS 

Mustfinnö - Syyskisa 14-15.9.

Lys 1

1 Dat vor et X-332 Esa Mach ASS
2 Iroquois Int 8mR Hasse Karlsson ASS
3 Windrose Dehler 34 DD Henrik Sandholm ASS
4 FinX Xp38 Timo Kairama TPS
5 Tempo Arcona 340 Eero Heino TPS
6 Sphinx Int 8mR Antti Toukolehto ASS
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Lys 2

1  606 Kia Kokkonen TTPS
2 Milou Hai 2000 Seppo Kaskimäki ASS
3 Gaia NF Lassi Liimatainen PPSS
4 Oona Albin Nova Vesa Laakso TPS

Airisto Classic regatta – Baltic Classic Masters, 18-21.7

8mR

1 Ilderin Mikke Stelander HSS 
2 Iroquois Hasse Karlsson ASS 
4 Katrina Hannu Kähönen HSS 
5 Vågspel Kim Weckström HSS 

Int 5mR Cup

1 Barbro Eero Lehtinen ASS 
2 s/y Sunny Carl Hirsch KSSS 
3 Eros Niki Timonen ASS 
4 Birgitta Juha Lökström M 

Int 5mR 

1 Barbro Eero Lehtinen ASS 
2 s/y Sunny Carl Hirsch KSSS 
3 Eros Niki Timonen ASS 
4 Birgitta Juha Lökström M 
5 Saga II Jari Ullakko WNYC 
6 Alida Eero Lunden IPS 
7 Seabird Arvo Paukkunen HSS 
8 Carola Pirkka Leino ASS 
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 ☐ Mustfinnö spinnu. Foto: Markus Blomquist
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Int 6mR

1 Anje Tom Jacoby HSS 
2 Beta Crucis Martin Cross RPAYC 
3 Merenneito Timoleon Caravitis  
4 Lisbet V Ted Schauman NJK 
5 TOY Mika Lappalainen IPS 
6 Puckie Markus Blomquist ASS 

Baltic Classic Masters D Lys

1 s/y Sunny Carl Hirsch KSSS 
2 Alida Eero Lunden IPS 
3 Alhena Davide Lamparelli ASS 
4 Carola Pirkka Leino ASS 
5 Albertina Kalle Hartikainen EST 
5 Eros Niki Timonen ASS 
5 Seabird Arvo Paukkunen HSS 
5 Birgitta Juha Lökström M 
5 Saga II Jari Ullakko WNYC 

Baltic Classic Masters F Lys

1 Sphinx Antti Toukolehto ASS 
2 Vågspel Kim Weckström HSS 
3 Iroquois Hasse Karlsson ASS 
4 Mayflower Yrjö Rossi  
5 Katrina Hannu Hähönen HSS 
6 Ilderim Mikke Stelander HSS 
7 Kitty John Fagerholm BSK 
8 Tesla Riku Riski HSS 
 Skylark Kim Weckström HSS 

Baltic Classic Masters E Lys

1 Beta Crucis Martin Cross RPAYC 
2 Merenneito Timoleon Caravitis  
3 TOY Mika Lappalainen IPS 
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4 Anje Tom Jacoby HSS 
5 Tosca Heikki Häyhä HSS 
6 Skylark Filip Blomquist ASS 
7 Sjöhäxa Tapio Keiramo  
8 Puckie Markus Blomquist ASS 
9 Lisbeth V Ted Schauman NJK 

STOJ segling

1 Dat vor et Esa Mach  
2 Windis Axel Ramberg  
3  Mikael Huldén  
4 Braxen Mikael Lindberg  

 ☐ Prisutdelning för Åbos kappseglingar, Foto: Sara Huldén
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MustfiNNö kAppsegliNgeN

19-20.9.2020

Mustfinnö kappseglingen för långfärdsbåtar seglas enligt FinRating-
handikapregeln. Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller 
FinRating-regeln. Seglingarna arrangeras på Erstan. På lördagen 19.9. seg-
las tre windward-leeward seglingar på norra Erstan och på söndagen 20.9. en 
medellång skärgårdskappsegling med start och mål vid Viittakari.

Första start vardera dagen kl 11.00.

Anmälan senast 10.9. på nätet via Manage2Sail

Deltagaravgift 50,-

 Som kappseglingshamn fungerar Åbo Båtvarfs hamn vid Runsala där också 
skepparmötet hålls fredagen den 18.9.2020 kl 18.00. Under skepparmötet de-
las seglingsföreskrifterna ut.

Tilläggsuppgifter från kansliet: kansliet@airistosegelsallskap.fi

 

Mustfinnö kappseglingen 
15-16.9.2018 

 

 

Mustfinnö kappseglingen för långfärdsbåtar seglas enligt FinLYS-handikapregeln. 
Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller FinLYS-regeln. 
Kappseglingarna arrangeras som tidigare, dvs tre windward-leeward seglingar på 
lördagen på norra Erstan och på söndagen en medellång skärgårdskappsegling med 
start och mål vid Viittakari. 

Första start vardera dagen kl 11.00. 

Som kappseglingshamn fungerar hamnen vid Åbo båtvarv i Runsala och på lördag 
kväll ordnas en gemensam kvällsits med rolig samvaro och bra mat. Mera info följer 
senare. 

Anmälan senast 10.9. på nätet via 

Deltagaravgift 50,-. 

https://www.lyyti.in/Mustfinno2018 

Skepparmötet hålls vid sällskapets hemhamn på Beckholmen fredagen den 
14.9.2018 kl 18.00 då också seglingsföreskrifterna utdelas. 
Tilläggsuppgifter: Esa Mach 040 501 7118. 



61

 

Mustfinnö kappseglingen 
15-16.9.2018 

 

 

Mustfinnö kappseglingen för långfärdsbåtar seglas enligt FinLYS-handikapregeln. 
Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller FinLYS-regeln. 
Kappseglingarna arrangeras som tidigare, dvs tre windward-leeward seglingar på 
lördagen på norra Erstan och på söndagen en medellång skärgårdskappsegling med 
start och mål vid Viittakari. 

Första start vardera dagen kl 11.00. 

Som kappseglingshamn fungerar hamnen vid Åbo båtvarv i Runsala och på lördag 
kväll ordnas en gemensam kvällsits med rolig samvaro och bra mat. Mera info följer 
senare. 

Anmälan senast 10.9. på nätet via 

Deltagaravgift 50,-. 

https://www.lyyti.in/Mustfinno2018 

Skepparmötet hålls vid sällskapets hemhamn på Beckholmen fredagen den 
14.9.2018 kl 18.00 då också seglingsföreskrifterna utdelas. 
Tilläggsuppgifter: Esa Mach 040 501 7118. 

Airisto clAssic regAttA

23-26.7.2020

Regattan är en del av Baltic Classic Masters - tävlingsserien.
Regattahamnen ligger vid anrika Åbo Båtvarfs hamn.
Till regattan kan båtar tillhörande följande klasser delta:
En klassisk segelbåt byggd före år 1970 i trä eller nitad stål

•	 8mR (ranking tävling)
•	 6mR (ranking tävling)
•	 Int5m (ranking tävling & The International 5-Metre Cup)
•	 5.5m
•	 Folkbåt
Mer om reglerna hittar ni på Baltic Classic Masters sidor

www.sailtrust.org
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Program

22.7. Regattahamnen öppnas onsdagen Registrering & Welcome Party 18:00 
->
23.7. Första Regattadagen. Middag på ASS Paviljong, Beckholmen.
24.7. Andra Regattadagen.
25.7. Tredje Regattadagen. Regattadinner vid hamnen.
26.7. Gullkrona Seglats med kvällsprogram

Frågor gällande hamnplatser kan riktas till Åbo båtvarfs hamnkapten
Frågor gällande tävlingen till tävlingsarrangören, kansliet@airistosegelsall-
skap.fi
Anmälning via Manage2Sail

KEA-MARIN Purokatu 7, Raisio
Puh. 044 7700300 - marin@kea.fi

Laatumerkkien erikoisliike!

Tervetuloa ostoksille!

- Purjehdusvaatteet
  ja -kengät
- Vapaa-ajan asut
- Kelluntavälineet
- Veneiden huoltotarvikkeet
   ja varaosat ym.

AUKIOLOAJAT: 
MA-PE 10-17, 

LA 10-13



63

 

Mustfinnö kappseglingen 
15-16.9.2018 

 

 

Mustfinnö kappseglingen för långfärdsbåtar seglas enligt FinLYS-handikapregeln. 
Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller FinLYS-regeln. 
Kappseglingarna arrangeras som tidigare, dvs tre windward-leeward seglingar på 
lördagen på norra Erstan och på söndagen en medellång skärgårdskappsegling med 
start och mål vid Viittakari. 

Första start vardera dagen kl 11.00. 

Som kappseglingshamn fungerar hamnen vid Åbo båtvarv i Runsala och på lördag 
kväll ordnas en gemensam kvällsits med rolig samvaro och bra mat. Mera info följer 
senare. 

Anmälan senast 10.9. på nätet via 

Deltagaravgift 50,-. 

https://www.lyyti.in/Mustfinno2018 

Skepparmötet hålls vid sällskapets hemhamn på Beckholmen fredagen den 
14.9.2018 kl 18.00 då också seglingsföreskrifterna utdelas. 
Tilläggsuppgifter: Esa Mach 040 501 7118. 

115:bolofsuND AllMogekAppsegliNg

Kittuis, Houtskär 
12.7.2020

Söndagen den 12.7 är det dags för den 115:e Bolofssunds allmogekappsegling.

Starten går ca klockan 13 vid Häplot sund (Kittuis färjfäste).

Skepparmöte hålls vid Kittuis Camping & Caravan, på tävlingsdagen klockan 
12.00. Då delas också seglingsföreskrifterna ut.

Kom med och upplev ett av de äldsta och finaste skärgårdsevenemangen.

Seglande gäster kan ta iland på Häplots norra sida. Bryggan vid Kittuis Camping 
& Caravan passar endast mindre motorbåtar.

Anmälningar och tilläggsuppgifter: Markus Blomquist 040 821 0419
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viittAkAri cup

TPS arrangerar tillsammans med ASS kvälls kappseglingar för kölbåtar enligt 
FinRating-regeln på norra Erstan. 

Kappseglingarna ordnas åtta tisdagskvällar:  
Tidpunkterna meddelas senare.

1 start/kväll. Första varningssignal kl. 18.20.

Anmälan och seglingsföreskrifter hittas på Manage2Sail.com. Dessutom görs 
anmälan till seglings nämnden varje gång före start.

 

Mustfinnö kappseglingen 
15-16.9.2018 

 

 

Mustfinnö kappseglingen för långfärdsbåtar seglas enligt FinLYS-handikapregeln. 
Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller FinLYS-regeln. 
Kappseglingarna arrangeras som tidigare, dvs tre windward-leeward seglingar på 
lördagen på norra Erstan och på söndagen en medellång skärgårdskappsegling med 
start och mål vid Viittakari. 

Första start vardera dagen kl 11.00. 

Som kappseglingshamn fungerar hamnen vid Åbo båtvarv i Runsala och på lördag 
kväll ordnas en gemensam kvällsits med rolig samvaro och bra mat. Mera info följer 
senare. 

Anmälan senast 10.9. på nätet via 

Deltagaravgift 50,-. 

https://www.lyyti.in/Mustfinno2018 

Skepparmötet hålls vid sällskapets hemhamn på Beckholmen fredagen den 
14.9.2018 kl 18.00 då också seglingsföreskrifterna utdelas. 
Tilläggsuppgifter: Esa Mach 040 501 7118. 
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ursuit cup

I Åbo samlas lättbåtarna på onsdagskvällar på fjärden mellan Stora Bocken 
och Viittakari för den traditionella onsdagstävling serien. Cupen ordnas som 
ett samarbete mellan TPS och ASS. Tidpunkterna meddelas senare.

Klasserna i Ursuit Cup är Optimist, Zoom8, E-jolle, Laser radial, Laser stan-
dard, Snipe, 606 och Finnjolle. 

Starten för den första klassen går kl 18.30 och det seglas vanligtvis tre starter 
per kväll. På Ursuit Cup seglas en kryss-läns bana två varv.

Ursuit Cup är ett lämpligt första steg för de yngre juniorerna att prova på kapp-
segling efter att man övat liknande starter under kvällsträningarna. Under 
Ursuit Cup är det tillåtet för coacherna att ge råd åt en optimistjolleseglare 
som är första gången med eller som verkar bli efter de andra. På så sätt är ste-
get inte så stort för den blivande kappseglaren och då de hålls med de andra 
lär de sig även se hur de mer erfarna seglarna gör för att få sina båt att gå for-
tare och för att lära sig hålla rätt kurs på kryssen.

 

Mustfinnö kappseglingen 
15-16.9.2018 

 

 

Mustfinnö kappseglingen för långfärdsbåtar seglas enligt FinLYS-handikapregeln. 
Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller FinLYS-regeln. 
Kappseglingarna arrangeras som tidigare, dvs tre windward-leeward seglingar på 
lördagen på norra Erstan och på söndagen en medellång skärgårdskappsegling med 
start och mål vid Viittakari. 

Första start vardera dagen kl 11.00. 

Som kappseglingshamn fungerar hamnen vid Åbo båtvarv i Runsala och på lördag 
kväll ordnas en gemensam kvällsits med rolig samvaro och bra mat. Mera info följer 
senare. 

Anmälan senast 10.9. på nätet via 

Deltagaravgift 50,-. 

https://www.lyyti.in/Mustfinno2018 

Skepparmötet hålls vid sällskapets hemhamn på Beckholmen fredagen den 
14.9.2018 kl 18.00 då också seglingsföreskrifterna utdelas. 
Tilläggsuppgifter: Esa Mach 040 501 7118. 
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stojsegliNg

Stojsegling är ett lättsamt kappseglingsarrangemang utgående från klubbham-
nen i Beckholmsviken och seglas beroende  på vindförhållandena runt Lilla 
Bocken eller Stora Bocken i valfri riktning. Resultaträkning enligt modifierad 
och förenklad LYS-regel utan spinnaker. I tävlingen ingår ett eller flera täv-
lingsmoment på land samt inmundigandet av en butelj maltdryck.

Mera info om tävlingsregler fås på skeppar mötet före start. Före mötet får be-
sättningen sätta men ej hissa segel och båten skall vara normalt förtöjd.

Tävlingen äger rum i slutet av seglingssäsongen. 

 

Mustfinnö kappseglingen 
15-16.9.2018 

 

 

Mustfinnö kappseglingen för långfärdsbåtar seglas enligt FinLYS-handikapregeln. 
Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller FinLYS-regeln. 
Kappseglingarna arrangeras som tidigare, dvs tre windward-leeward seglingar på 
lördagen på norra Erstan och på söndagen en medellång skärgårdskappsegling med 
start och mål vid Viittakari. 

Första start vardera dagen kl 11.00. 

Som kappseglingshamn fungerar hamnen vid Åbo båtvarv i Runsala och på lördag 
kväll ordnas en gemensam kvällsits med rolig samvaro och bra mat. Mera info följer 
senare. 

Anmälan senast 10.9. på nätet via 

Deltagaravgift 50,-. 

https://www.lyyti.in/Mustfinno2018 

Skepparmötet hålls vid sällskapets hemhamn på Beckholmen fredagen den 
14.9.2018 kl 18.00 då också seglingsföreskrifterna utdelas. 
Tilläggsuppgifter: Esa Mach 040 501 7118. 
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kuNDe ett j-70 segliNgsceNter stiMulerA 
kAppsegliNsverksAMHeteN i Åbo-
regioNeN?

1. Bakgrund

Det finns många aktiva seglingsföreningar i Åbo-regionen och föreningarna 
ordnar flera märkbara kappseglingsevenemang årligen. Detta trots att både 
antalet kappseglingsfunktionärer (både behöriga och frivilliga) och kappseg-
lare förmodligen minskat stadigt under en längre tid. 

Samtidigt som det minskande antalet aktiva kappseglarna splittras på flera olika 
klasser; klassikers, öppen handikapp, bankappsegling i olika entypsklasser och 
jollesegling, är det väl befogat att fråga sig huruvida det kunde finnas utrym-
me för ett förenande och stimulerande projekt för kappseglingen i regionen?



68

Ett gemensamt seglingscenter kunde;

•	 locka nya utövare av sporten,
•	 erbjuda intensiv och högklassig kappsegling på ett kostnadseffektivt sätt,
•	 utgöra ett verktyg för domare och funktionärer att praktisera på vattnet,
•	 erbjuda möjligheter för företag och andra intressenter att ordna sociala 

evenemang.

2. Varför J-70?

•	 Största entypsklassen i världen för tillfället
•	 Snabb, rolig och enkel
•	 Används av Seglingsligan och Sailing Champions League 
•	 Bra kvalitet samt andrahandsvärde
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3. Målsättningar

Stimulera kappseglingsverksamheten i regionen genom att erbjuda regelbun-
den tränings- och tävlingsverksamhet enkelt, roligt och billigt.

•	 regelbundna veckoseglingar , 20-30 vardagskvällar per säsong,
•	 några veckoslutstävlingar i ligaformat per säsong,
•	 plattform för funktionärer att praktikera,
•	 nyanskaffning av utövare,
•	 sociala evenemang för klubbmedlemmar och företag.

Minst tre båtar anskaffas det första verksamhetsåret. Få in ca 40 seglare som 
centermedlemmar.

4. Verksamhetsmodellochfinansiering

Seglingscentret erbjuder dess medlemmar ett fast antal veckoseglingar gente-
mot en avtalad årsavgift (ca. 600e/säsong). En ideell förening driver verksam-
heten i icke vinstinbringande syfte.

•	 Båtanskaffningarna och verksamheten finansierar genom:
•	 medlemsavgifter,
•	 extern finansiering i form av banklån och/eller sponsorintäkter,
•	 verksamhetsstöd av kommun och föreningar.
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Kallad ständig medlem

Abrahamsson Erik
Backman Bengt
Blomgren Len
Granholm Kai
Juutilainen Timo
Krogell Jonas
Kronberg Jenny
Maijala Tapio
Salanterä Samuli
Sandholm Annette
Tikka Jaakko
Viitanen Matti

Hedersmedlem

Javén Clas
Lindroos Charles
Nylund Roger
Rettig von Cyril
Rettig von Hans
Röberg Stig
Schauman Frank

Ständig medlem

Adolfsson Aila
Agte Norbert
Åkerblom Ralf

MeDleMsförteckNiNg 1.1.2020

 ☐ Medlemmar på sjösättning. Foto: Sara Huldén
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Fagerholm Heidi
Fleming Kirsti
Gustafsson Tuula
Homén-Ollus Agneta
Kainu Annina
Karsikas Maiju
Kunnasluoto-Gustafsson Arja
Laxåback Suvi
Leino Johanna
Lindblom Yvonne
Lindfors Annica
Maarit Westberg
Mahlamäki Tuija
Malmström Petra
Mether Hedda
Näsman-Hautala Kristina

Pesonen Ullamari
Rajala Seija
Rettig von Ylva
Röberg Monica
Salminen Ulla-Stina
Schauman Adina
Stenman Hanna
Suhonen-Polvi Hanna
Suves Tarja
Veräjänkorva Esko
Westerlund-Rönnberg Anna Moa
Wiitanen Anita
Zweygbergk von Tuula

Full medlem

Aavasalo Jarmo

 ☐ Samarbete. Foto: Sara Huldén
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ÄGARE NAMN SEGELNR. TYP
MARTIN GUSTAFSSON SAFIR 368 NORDISK FOLKBÅT
JUHA SALONEN SAILÓR 2866 SUNWIND 27
JUHA SUORSA SALACIA 3528 NETTA
MARKKU PÄIVÄRINTA SARASTUS BALTIC 39
JARMO AAVASALO SISO 3857 ONE OFF
KALEVI FÄLT SLÖÖRI 10469 BAVARIA 37
ANTTI TOUKOLEHTO SPHINX FIN 4
CHRISTER JOHANSSON STILL SAILING 2282 FINNFIRE 33
KARI SALMINEN SVANEVIT L 4980 PASSAD
CHRISTER KARLSSON UNELMA FIN11109
PONTUS LINDBERG URD L 3330 CAYENNE
VESA NORDSTRÖM VERA FIN 11015 SUN ODYSSEY 36I
JAN WAHLSTEIN VIGFUSS L 5001 ALBIN VIGGEN
ANTON SANDQVIST VILDA MATILDA FIN 11766 RAPSODY 34
PEIK SAUSO VIVIAN
ROLF HINDSTRÖM VÅRBÅT 5709 INFERNO 31
ROGER NYLUND WAIT FOR ME 29859
MICHAEL WESTBERG WILMA FIN-5514 MOTORSEGLARE
KFUMS SCOUTER 
KAMRATERNA 

WINDIS JJ38

CHRISTIAN SANDHOLM WINDROSE FIN 9681 DEHLER 34 DD
BEN STENMAN XENIA STOR SCYLLA
BENGT-JOHAN SKRIFVARS XENIA FIN 7242 X-99
MONICA 
FORSSELL-HAUTAMÄKI

YOLANDA II 572 NETTA

JOAKIM WESTERLUND 7699 505
MIKAEL LÖNNROTH HANSE 388
JUSSI MAHLAMÄKI FIN-3961 SUNWIND 27
MIKAEL & SARA HULDÉN GRAND SOLEIL 34,1

 ☐ S/y Revansch på forneldarnas natt -eskader. Foto: Sara Huldén
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 ☐ Foto: Sara Huldén
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MArHolMsuDDeN, tjuvö  N60°18’60’’ o21°10’00’’

Norr om Skiftet, på Tjuvö finns ASS utehamn. Föreningen äger den södra ud-
den av holmen, Marholmsudden. På udden finns en pontonbrygga och bojar 
som man kan förtöja vid, samt en bastubyggnad och utedass. Bastubyggnaden 
rymmer ett sällskapsrum med öppen spis.

Nyckel till stugan kan köpas från kansliet av medlemmar och skeppare till en 
besiktigad båt.

Avgifter: Nyckel: 25€  Bastuavgift faktureras i efterhand:
    Vuxna 3€  Barn 1€

 ☐ Tjuvö. Foto: Daniel Lähde
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lAMMkläppeN, korpo N59°58’75’’ o21°36’61’’

Lammkläppen är ASS utehamn och finns i södra Korpo inte långt från Aspö. 
Holmen är en vackert karg med utsikt över horisonten. På holmens norra sida 
finns en väl skyddad vik med till största del djupa stränder som är lätta att an-
göra. I viken finns en boj och bergspringar som kan användas för förtöjning. 
Det enda som finns på holmen är ett utedass och en flaggstång.

 ☐ Lammkläppen. Foto: Sara Huldén



86

Gosmo Print

Tryckeritjänster

www.gosmo.fi
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